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Jubileum
Instituttet feirer sitt 25-års jubileum fredag den 23. oktober. Vennligst sett av denne datoen.
Komiteen som planlegger feiringen består av: Sverre, Ida, Kjell Jørgen, Liljan og Jan Arne.
Kom gjerne med innspill.

Internasjonalisering (ved Signe Knappskog)
Ca. 3880 ansatte er per mai 2009 registrert i UiB sitt personalsystem (PAGA) som mottakere
av månedslønn. 610 av disse har utenlandsk statsborgerskap - dette utgjør nesten 16 %. Det er

selvsagt en del av disse som oppfattes som norske i arbeidsmiljøet, tilsvarende som at det er
personer med norsk statsborgerskap som har utenlandsk bakgrunn og som oppfattes som
utenlandske av sine kollegaer.
Ansatte med utenlandsk statsborgerskap fordelt på avdelinger og fakultet:
Bergen museum, Universitetsbiblioteket, Odontologisk klinikk, Sentraladm.enheter - 75
Det juridiske fakultet - 1
Det samfunnsvitenskapelige fakultet - 34
Det psykologiske fakultet - 46
Det humanistiske fakultetet - 74
Det medisinsk-odontologiske fakultet - 131
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - 257
Institutter med flest (tall fra PAGA juni 2009);
Informatikk: totalt 94 - 45 utenlandske = 47,8 %
Geovit: totalt 124 ansatte - 43 utenlandske = 34,7 %
Bio.medisin :totalt 199 - 45 utenlandske = 22,6 %
Biologi : total 220 ansatte - hvor 49 utenlandske = 22,3%
I et forsøk på å balansere litt: når det gjelder utreisende studenter fordelt på studieprogram er
nok ikke II blant de beste ...
Ansatte ved UiB med utenlandsk statsborgerskap, fordelt på stillingskategori:
PhD-stip:
149
Professorer: 108
1.amanu.:
86
Postdoktorer: 74
Prof II:
46
Forsker:
33
Univ.lektorer: 15
1.lektor:
3
Aman:
2
Andre (tekn, adm, fag): 102
I PAGA stod det også at det var to instituttledere med utenlandsk statsborgerskap – den ene
kjenner dere:

Takk for meg, for flott samarbeid gjennom et lærerikt år!
Marc

